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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av 
rådets direktiv 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG om metrologi
(KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0801),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0467/2008),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 14 maj 20091,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-0050/2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den tekniska utvecklingen och (5) Den tekniska utvecklingen och 

                                               
1 EUT C 277, 17.11.2009, s. 49.
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innovationen när det gäller mätinstrument 
som omfattas av de direktiv som upphävs 
tryggas i praktiken antingen genom 
frivillig tillämpning av de internationella 
och europeiska standarder som utarbetats 
eller genom tillämpning av nationella 
bestämmelser som genomför sådana nya 
specifikationer. Dessutom säkras den fria 
rörligheten på den inre marknaden för alla 
produkter som omfattas av dem genom att 
artiklarna 28–30 i EG-fördraget och 
principen om ömsesidigt erkännande 
tillämpas på ett tillfredsställande sätt.

innovationen när det gäller mätinstrument 
som omfattas av de direktiv som upphävs 
kommer i praktiken att tryggas genom 
frivillig tillämpning av de internationella 
och europeiska standarder som utarbetats,
genom tillämpning av nationella 
bestämmelser som genomför sådana nya 
specifikationer eller, i enlighet med 
principerna om en bättre lagstiftning,
genom kompletterande bestämmelser i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/22/EG av den 31 mars 2004 om 
mätinstrument1. Dessutom säkras den fria 
rörligheten på den inre marknaden för alla 
produkter som omfattas av dem genom att 
artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
principen om ömsesidigt erkännande 
tillämpas på ett tillfredsställande sätt.
____________________________

1 EUT L 135, 30.4.2004, s. 1.

Motivering

För att undvika rättsliga oklarheter anges här möjligheten att i det allmänna 
mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG) införa bestämmelser om de mätinstrument som 
omfattas av de direktiv som upphävs.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Upphävandet av direktiven torde inte 
leda till några nya hinder för den fria 
rörligheten eller till ytterligare 
administrativ belastning. 
Proportionalitetsprincipen och 
subsidiaritetsprincipen respekteras och 
det finns dessutom inga belägg för ett 
gemensamt behov av en högre 
konsumentskyddsnivå.

(6) Upphävandet av direktiven torde inte 
leda till några nya hinder för den fria 
rörligheten eller till ytterligare 
administrativ belastning. 
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Motivering

Ej tillämpligt. Konsumentskyddsnivån höjs inte vare sig man upphäver eller behåller 
direktiven, utan detta kan endast uppnås genom att man ändrar dem.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Direktiv 71/349/EEG bör därför 
upphöra att gälla.

Motivering

Upphävandet av samtliga åtta direktiv kommer högst troligt att leda till ytterligare 
administrativ belastning eftersom medlemsstaterna kan komma att besluta att införa 
nationella bestämmelser som genomför de mätinstrument som omfattas av de direktiv som 
upphävs. Endast när det gäller direktivet om kalibrering av tankvolym på fartyg har en klar 
majoritet av medlemsstaterna angett att man inte planerar att införa några sådana 
nationella bestämmelser. Därför är det bara direktiv 71/349/EEG som kan upphävas 
omgående.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG 
bör därför upphävas.

(7) Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 
76/766/EEG och 86/217/EEG bör 
upphävas först efter en utvärdering av 
huruvida de mätinstrument som omfattas 
av tillämpningsområdet för dessa direktiv 
bör ingå i tillämpningsområdet för
direktiv 2004/22/EG. Denna utvärdering 
bör kommissionen göra parallellt med att 
den utarbetar sin rapport om 
genomförandet av direktiv 2004/22/EG i 
enlighet med artikel 25 i direktivet.
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Motivering

Artikel 25 i det allmänna mätinstrumentdirektivet 2004/22/EG är en översynsklausul, genom 
vilken Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att före den 30 april 2011 avge 
rapport om mätinstrumentdirektivets genomförande samt att i förekommande fall överlämna 
ett förslag till ändringar. I det sammanhanget kan medlemsstaterna ange vilka bestämmelser 
som kan bli nödvändiga för de mätinstrument som omfattas av de direktiv som upphävs.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Direktiv 71/349/EEG ska upphöra att 
gälla den 1 januari 2011.

Motivering

Se motiveringen till skäl 6a (nytt).

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG 
ska upphöra att gälla den {1 januari 2010}.

Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 
76/766/EEG och 86/217/EEG ska upphöra 
att gälla den 1 maj 2014.

Motivering

Medlemsstaterna bör få mer tid på sig att undersöka om ett upphävande av direktiven 
kommer att leda till rättslig osäkerhet som kommer att göra det nödvändigt med en 
harmonisering av reglerna inom EU. Därför ska ett av direktiven upphävas nu, och de övriga 
sju kommer att upphävas först efter en analys av de eventuella konsekvenserna i samband 
med den mer omfattande översynen av den grundläggande rättsakten på området, det vill 
säga mätinstrumentdirektivet (2004/22/EGDatumet för upphävandet av de sju direktiven bör 
därför ligga tillräckligt långt fram i tiden för att ge lagstiftarna möjlighet att ändra 
ståndpunkt i samband med en eventuell översyn av direktiv 2004/22/EG.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Före den 30 april 2011 ska kommissionen 
på grundval av rapporter från 
medlemsstaterna utvärdera huruvida de 
mätinstrument som omfattas av 
tillämpningsområdet för de direktiv som 
avses i artikel 1 behöver ingå i
tillämpningsområdet för 
direktiv 2004/22/EG. Kommissionen ska
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram en rapport, i förekommande fall 
åtföljd av ett lagstiftningsförslag i detta 
hänseende.

Motivering

Se motiveringen till den föreslagna ändringen av skäl 7. Tidsfristen motsvarar den som anges 
i artikel 25 i mätinstrumentdirektivet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1–2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
{31 december 2009} anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 april 
2014 anta och offentliggöra de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den {1 januari 2010}.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 maj 2014.
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Motivering

Medlemsstaterna bör få mer tid på sig att undersöka om ett upphävande av direktiven 
kommer att leda till rättslig osäkerhet som kommer att göra det nödvändigt med en 
harmonisering av reglerna inom EU. Därför ska ett av direktiven upphävas nu, och de övriga 
sju kommer att upphävas först efter en analys av de eventuella konsekvenserna i samband 
med den mer omfattande översynen av den grundläggande rättsakten på området, det vill 
säga mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG). Datumet för upphävandet av de sju direktiven 
bör därför ligga tillräckligt långt fram i tiden för att ge lagstiftarna möjlighet att ändra 
ståndpunkt i samband med en eventuell översyn av direktiv 2004/22/EG.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EEG-typgodkännanden och EEG-intyg 
som utfärdas till och med den 
{31 december 2009} i enlighet med 
de direktiv som anges i artikel 1 ska förbli 
giltiga.

1. EEG-typgodkännanden och EEG-intyg 
som utfärdas till och med den 
31 december 2010 i enlighet med 
direktiv 71/349/EEG som anges i artikel -1
ska förbli giltiga.

2. EEG-typgodkännanden och EEG-intyg 
som utfärdas till och med den 
30 april 2014 i enlighet med de direktiv 
som anges i artikel 1 ska förbli giltiga.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag
Förslaget rör upphävandet av åtta rådsdirektiv om metrologi inom sex olika områden, detta i 
syfte att förenkla EU:s regelverk:

 Direktiv 75/33/EEG om kallvattenmätare för vatten som inte är rent.

 Direktiven 76/765/EEG och 76/766/EEG om alkoholmätare och alkoholtabeller.

 Direktiven 71/317/EEG och 74/148/EEG om handelsvikter respektive precisionsvikter.

 Direktiv 86/217/EEG om manometrar för bestämning av lufttrycket i fordonsdäck.

 Direktiv 71/347/EEG om hektolitervikt av säd.

 Direktiv 71/349/EEG om kalibrering av tankvolym på fartyg.

Föredragandens ståndpunkt
Föredraganden ställer sig positiv till det övergripande målet om en bättre lagstiftning. Vad 
gäller detta förslag är det dock inte helt klart vad som vore det bästa alternativet. I 
konsekvensbedömningen av de olika alternativen rörande dessa åtta direktiv om metrologi 
(upphävande av samtliga direktiv, upphävande under vissa förutsättningar, inga åtgärder) drar 
kommissionen slutsatsen att inget av alternativen är att föredra framför de andra. Ändå 
föredrar kommissionen ett upphävande av samtliga direktiv (och förlitar sig på ett ömsesidigt 
erkännande av nationella föreskrifter) framför en harmonisering (det vill säga omarbetning av 
mätinstrumentdirektivet), eftersom den förstnämnda lösningen leder till bättre lagstiftning. 

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör få mer tid på sig att undersöka om ett 
upphävande av direktiven kommer att leda till rättslig osäkerhet som kommer att göra det 
nödvändigt med en harmonisering av reglerna inom EU. Därför förespråkar föredraganden en 
lösning som innebär att direktiven upphävs, men som också ger tillräckligt med tid för en 
analys av de eventuella konsekvenserna i samband med den mer omfattande översynen av den 
grundläggande rättsakten på området, det vill säga mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG). 

Kommissionens ståndpunkt
Kommissionen föreslår att de åtta direktiven om metrologi upphävs, eftersom de är föråldrade 
och kan upphävas i syfte att uppnå en bättre lagstiftning. Kommissionen har också undersökt 
det alternativ som innebär en utvidgning av tillämpningsområdet för direktiv 2004/22/EG så 
att det skulle omfatta några av instrumenten i de åtta direktiven. Man drog emellertid 
slutsatsen att en harmonisering inte är nödvändig eftersom den nuvarande situationen med 
ömsesidigt erkännande av nationella regler som bygger på internationella standarder fungerar 
tillfredsställande. Det finns inte några uppenbara hinder för den fria rörligheten och inga 
tecken på ett allmänt behov av en högre konsumentskyddsnivå. Dessutom förväntas ett 
betydande antal medlemsstater utnyttja den möjlighet som ges i artikel 2 i 
direktiv 2004/22/EG, det vill säga att de inte kommer att tillämpa harmoniseringen. Därmed 
framstår inte en utvidgning av tillämpningsområdet för mätinstrumentdirektivet som något 
lämpligt alternativ.

Rådets ståndpunkt
Inom rådet finns ett brett stöd för målet att förenkla EU:s regelverk, men samtidigt verkar det 
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råda en allmän oro för att upphävandet av dessa åtta direktiv skulle kunna leda till ett rättsligt 
vakuum i medlemsstaterna i väntan på den planerade översynen av mätinstrumentdirektivet. 



RR\809828SV.doc 13/13 PE431.201v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Upphävande av direktiven om metrologi

Referensnummer KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD)

Framläggande för parlamentet 3.12.2008

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

IMCO
19.10.2009

Rådgivande utskott
       Tillkännagivande i kammaren

ITRE
19.10.2009

Inget yttrande avges
       Beslut

ITRE
28.9.2009

Föredragande
       Utnämning

Anja Weisgerber
14.9.2009

Behandling i utskott 2.9.2009 29.9.2009 6.10.2009 8.2.2010

Antagande 17.3.2010

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

30
3
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António 
Fernando Correia De Campos, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, 
Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, 
Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, 
Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und 
Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Cornelis de Jong, Jacek Olgierd Kurski, Antonyia Parvanova, Sylvana 
Rapti, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

Ingivande 22.3.2010


